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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: Az alkoholfogyasztás következményei 

Dátum: 2021. 01. 11. 

 

Sziasztok! 

 

A mai foglalkozás témájának a testi és lelki egészségre nevelés keretein belül a fent megjelölt 

témát választottam. 

Magam előtt látva benneteket egy jó páran mosolyogtok, s mondjátok magatokban, hogy 

ajaj…! 

Jobb lett volna ezt a témát személyes jelenléttel feldolgozni, megbeszélni, hisz biztosa vagyok 

benne, hogy hozzá tudnátok szólni, lenne mondanivalótok. 

Egy kis statisztikával kezdem: 

- hazánkban az egy főre jutó tiszta szeszfogyasztás éves szinten 12 liter körül alakul, 

s ezzel a mennyiséggel a világ élvonalába tartozunk, 

- ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara által végzett saját vizsgálat eredménye szerint 

a végzős középiskolások közel 40%-a, az egyetemisták közel 50%-a számolt be arról, 

hogy legalább egyszer előfordult vele, hogy 6 vagy annál több italt fogyasztott el egy 

alkalommal (egy italnak egy üveg sört, 2 dl bort vagy 0,5 dl töményet tekintettek). Ez 

nagyon magas szám, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a középiskolások 

esetében 6%, az egyetemisták között 11% azt mondta, hogy legalább heti 

rendszerességgel fordult elő vele ilyen alkalom,  

- magyar lakosság gyakran és sokat iszik, 

- egy 2015-ös statisztika szerint Magyarország a 8. helyet foglalja el az évi egy főre jutó 

tiszta alkoholfogyasztás versenyben a 191 országból álló mezőnyben. 

  

Természetesen az étkezést kísérő, mértékletes alkoholfogyasztás a mindennapjaink része 

lehetne, ahogyan az is, hogy társasági eseményeken koccintunk az ünnepelt egészségére.  

De sajnos ránk, magyarokra, nem a mértékletes alkoholfogyasztás jellemző. 

Szintén a ranglistavezető országok között szerepelünk a májzsugorodás okozta halálozás, és az 

alkohollal kapcsolatba hozható egyéb halálesetek tekintetében. Igen aggasztó jelenség az 

alkalmi ivászat növekvő trendje is a tízes évei végén járó, húszas évei elejét taposó 

korosztályban. És sajnos egyre gyakoribb, az esetenként alkoholmérgezésbe torkolló hétvégi 

italozás is.  
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Elszomorító adatok ugye? 

A betegséget okozó rendszeres és mértéktelen italfogyasztás számos előre kiszámítható 

következménnyel jár. Ilyenek a következők: 

1. testi elváltozások, 

2. kórós lelki jelenségek, 

3. deviancia, 

4. családi élet felbomlása, 

5. anyagi, gazdasági tönkremenetel. 

 

Feladat:  

Írjatok le olyan jellemző testi következményeket, amelyeket látni lehet az italt fogyasztott 

embereken! 

 

A legsúlyosabb testi következmény a máj megbetegedése. 

A máj végzi a test méregtelenítését. Ha az italozás tönkreteszi a májat, az képtelen lesz 

feldolgozni a szeszes italokkal a szervezetbe került legveszélyesebb mérget, az alkoholt. Erre 

mondják, hogy a „kör bezárult”. 

Kérdés: 

Mit tudtok a májcirrózisról? (Fentebb már utaltam rá, nézzetek utána!) 

 

Az alkoholizmus elhatalmasodásával együtt jár a beteg lelki leépülése.  

Ez elsősorban két dolgot jelent: 

1. az akaraterő elvesztését, 

2. rendszeres hazudozást. 

Két vitakérdésem van, aminek a megválaszolásához a fentebb említett személyes jelenlét most 

nagyon jó lenne! Gondolkozzatok el rajta, és írjátok meg a véleményeteket. 

 

Miért veszélyes szerintetek az alkoholisták számára akaratuk meggyengülése? 

Hogyan nehezíti a hazudozás a szeszesital-fogyasztás abbahagyását? 

 

Az alkohol hatása alatt lévő ember sokszor követ el kifogásolható cselekedeteket: a deviancia 

a túlzott alkoholizálás egyik következménye. 

Dr. Patai Klára a következőket írja a Szenvedélyeink c. könyvében: 

„Az alkohol megzavarja az emberekben az önellenőrző képességet, és felszabadítja a 

gátlásokat. Az ittas ember gyakran nyer bátorságot az alkoholtól. Gátlástalanabbá, 

agresszívebbé válik. S mivel ilyenkor kevésbé tudja ellenőrizni tetteit, olyan dolgokat is 

elkövet, amiket józan állapotában maga is elítél.” 
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Feladat: 

Írjatok példákat arra, milyen törvénybe ütköző tetteket szoktak elkövetni az ittas emberek! 

 

Jól jegyezzétek meg! 

Az ittasság nem ment fel a büntetés alól. 

 

Az alkoholbeteg ember családi élete előbb-utóbb darabjaira hull szét. 

Feladat: 

Olvassátok el az alábbi szemelvényt, és válaszoljatok a feltett kérdésekre! 

A kiskapu hatalmasat dörrenve csapódott be odakint. 

- Megjött apa – mondta az édesanya. 

A hatéves kisfiú és a négyéves kislány ijedten nézett az anyjára. 

- Akkor megint elkezdődik? – kérdezte a fiúcska. 

- Mint mindig – bólintott az asszony. 

- Verés is lesz vagy csak veszekedés? – fordult a kislány tágra nyílt szemmel az anyjához. 

- Az attól függ, mennyit ivott. 

Az előszobából üvöltés hallatszott: „Merre vagytok, hogy az Isten verjen meg benneteket!” 

Mindhárman félve néztek az ajtóra. 

 

- Mennyire mondható családi életnek a négy szereplő kapcsolata? 

- Hogyan viszonyulnak ilyen helyzetben a gyerekek az apjukhoz? 

- Mi jobb a gyerekeknek: ha egyszülős családban nőnek fel, vagy ha rendszeresen botrány 

van ugyan otthon, de néha kapnak egy kis szeretetet az italozó szülőtől? 

 

Az alkoholfogyasztás anyagilag is sokba kerül. Tréfásan azt szokták mondani, hogy egy 

cipőbolt, vagy egy ruhásbolt tönkre mehet, de a kocsmákat nem zárják be a vendégek hiánya 

miatt. 

Feladat: 

Számoljátok ki, mennyit költ italra az az alkoholista, aki naponta kétszer megy a kocsmába, - 

de akár otthon is megihatja – és egy-egy alkalommal egy deci pálinkát és két üveg sört iszik 

meg! 

- Mibe kerül ez a napi adag egy hónapban? 

- Hányad része az összeg az átlagfizetésnek? (Egy kis matek!) 
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Az alkoholfogyasztás tilalma végigkíséri a történelmet. 

Hammurápi törvénnyel korlátozta az italozást. A Bibliában az Apostolok Leveleiben 

olvashatunk intést az önmérsékletre. Az iszlámot megalapító Mohamed próféta legelső 

törvénye egyenesen megtiltotta a szeszes italok fogyasztását. Az Egyesült Államokban 1919-

ben általános szesztilalmat rendeltek el, mely 1933-ig volt érvényben. 

 

Kérdés: 

Milyen alkoholfogyasztásra vonatkozó korlátozó vagy tiltó rendelkezést ismertek napjainkban?  

 

Ha elfogadjuk, hogy az alkoholizmus betegség, azt is ki kell mondanunk, hogy gyógyítható. 

Igaz, ez a gyógyítás bonyolult, összetett folyamat, sőt a beteg hozzájárulása és tudatos 

részvétele nélkül a gyógyulás nem jöhet létre. 

Az alkoholizmusból csak úgy lehet kilábalni, ha a beteg is akarja. 

Az alkoholisták gyógyítására többféle terápia is létezik. 

1. Kezdeti szakaszban megoldást jelenthet az alkoholellenes tabletták szedése. Ha ezekre 

szeszes italt fogyaszt a beteg, rossz lesz a közérzete, hányinger tör rá, s ez elriasztja az 

újabb ivástól. 

2. Erőteljesebb megoldás, ha olyan szert ültetnek be sebészeti beavatkozással a beteg 

testébe, mely szintén rosszullétet okoz italfogyasztás esetén. Az ilyen beültetés csak 

meghatározott időre szól. 

3. A leghatásosabb módszer az elvonókúra. Ez azt jelenti, hogy a beteg intézetbe megy, 

ahol pszichológiai és orvosi felügyelet mellett gyógyítják. 

Kérdés: 

- Miért szükséges az alkoholizmus gyógyításához a beteg elhatározása? 

- Szégyen-e, ha valaki elvonókúrán volt? 

(Ezek megint olyan kérdések, aminek a megválaszolásához a személyes jelenlét fontos 

lenne!) 

 

Az alkoholizmus gyógyításáról szólva meg kell említeni, hogy a gyógyult beteg számára 

nehézséget jelent a társadalomba való újbóli beilleszkedés. 

Vitakérdés: 

Milyen feladat vár a családra vagy a munkahelyre, ha a gyógyult alkoholista visszatér? 

 

Ma már vannak olyan rehabilitációt szolgáló alkoholellenes klubok, ahol három dolog valósul 

meg: 

1. az egyént segítő és ellenőrző gondoskodás, 

2. közösséget is jelentő kulturális tevékenység, 

3. orvosi utókezelés. 
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A fent leírtakból láthatjátok, hogy milyen súlyos hatása, következménye és romboló ereje van 

az alkohol fogyasztásának. Elkezdeni, rászokni könnyű. Különösen ebben a stresszes, beteg 

világunkban! Csak a lemondás, a feladás nem olyan könnyű, sőt nagyon nehéz, embert próbáló 

feladat. 

Nem titkolt szándékom a téma feldolgozásával az elrémisztés, a figyelmeztetés, az 

alkoholfogyasztás veszélyeire való figyelemfelhívás. 

Számos olyan feladat, kérdés, vitakérdés szerepel a feldolgozott anyagban, amelyet úgy 

gondolom, nem szabad megbeszélés nélkül hagyni, ezért ha visszatérhetünk a megszokott 

életünkhöz, vissza fogunk rá térni. Szeretném veletek személyesen is megbeszélni, feldolgozni. 

Addig is tanulmányozzátok a témát!  

Van egy kérdőívem is, amit szeretném, ha anonim módon kitöltenétek majd! 

Természetesen nem kell visszaküldeni, hisz akkor nem lesz anonim, de amikor újra 

visszatérünk erre a témára, akkor ki fogom veletek töltetni.  

A kérdőívet a mellékletben találjátok. 

Remélem sikerült felkeltenem a téma iránti figyelmeteket, hátborzongatóvá és egyben 

rémísztővé is tenni az alkoholfogyasztás következményeit. Tanuljatok belőle, és már most 

utasítsátok vissza az alkoholt! 

Köszönöm a figyelmeteket! 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.webbeteg.hu/cikkek/szenvedelybetegseg/1805/az-alkoholfogyasztas-

veszelyei (letöltés dátuma: 2021.01.10.) 

http://www.szeretemazeletem.hu/hu/valtsunk-eletmodot/az-ordogi-kor-megszakithato-az-

alkoholizmus-pszichologiai-vonatkozasairol/ (letöltés: 2021.01.10.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gok_list%C3%A1ja_alkoholfogyaszt%C3%A1s_

alapj%C3%A1n (letöltés:2021.01.10.) 

Dr. Patai Klára: Szenvedélyeink, Zsiráf Kft., Budapest, 1996., 145.o. 

Dr. Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála: A magyarországi középiskolások alkohol- és 

drogfogyasztása, Népjóléti Minisztérium, Budapest, 1996. 

 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/szenvedelybetegseg/1805/az-alkoholfogyasztas-veszelyei
https://www.webbeteg.hu/cikkek/szenvedelybetegseg/1805/az-alkoholfogyasztas-veszelyei
http://www.szeretemazeletem.hu/hu/valtsunk-eletmodot/az-ordogi-kor-megszakithato-az-alkoholizmus-pszichologiai-vonatkozasairol/
http://www.szeretemazeletem.hu/hu/valtsunk-eletmodot/az-ordogi-kor-megszakithato-az-alkoholizmus-pszichologiai-vonatkozasairol/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gok_list%C3%A1ja_alkoholfogyaszt%C3%A1s_alapj%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gok_list%C3%A1ja_alkoholfogyaszt%C3%A1s_alapj%C3%A1n
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Melléklet: 

Kérlek, töltsd ki a kérdőívet név nélkül!  

1. Hány éves korodban fogyasztottál életedben először szeszes italt? 

………………………………………………………….. 

2. Mikor, hogyan került sor erre? (Húzd alá a választ!) 

egy osztálykiránduláson, 

házibulin, 

titokban, egyedül ittál, 

a szüleid kínáltak meg, 

elmentél a barátaiddal egy italboltba, 

egyéb:………………………………………………………… 

 

3. Fogyasztasz-e rendszeresen szeszes italt? (Húzd alá a választ!) 

 

                       igen                         nem 

 

4. Tudnak-e erről a szüleid? 

 

                      igen                          nem 

 

5. Találsz-e valami jót a szeszes italokban? 

 

                      igen                          nem 

 

Ha igen, mi az? 

 

……………………………………………………………………. 

 

6. Voltál-e már részeg? 

 

                      igen                         nem 

 

Ha igen,  

- miben nyilvánult ez meg? 

……………………………………………………………………. 

 

- szükséged volt-e mások segítségére? 

 

                       igen                       nem 
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- mit éreztél másnap? 

 

…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………….. 

 

- volt-e valamilyen következménye, hogy berúgtál? 

 

                          igen                     nem 

 

- ha igen, mi volt az? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

- tettél-e fogadalmat, hogy többé nem iszol? 

 

                       igen                      nem 

 

7. Mi a véleményed a részegségről? 

 

……………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………….     

 

 

      Köszönöm, hogy őszinte voltál! 


